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Comuna Peciu Nou se află la aprox. 25 km sud‑vest de Timișoara, la vest
de râul Timiș (Pl. I/1). În hotarul localității au fost descoperite materiale arheologice aparținând mai multor perioade istorice1, cât și monede emise de Traian,
Constans și Constantius II2.
Ca urmare a lucrărilor de întreţinere a rețelei de canale de irigaţii din partea
de nord‑vest a comunei, în punctul În Irigat au fost descoperite fragmente de
vase aparținând unei necropole de incinerație de la sfârșitul epocii bronzului3.
Necropola de incinerație a fost cercetată în cadrul a mai multor campanii de
săpături de salvare, efectuate între anii 1987–1990 de către Fl. Medeleț. Necropola
se află la nord‑vest de localitate, la aprox. 1,10 km față de colțul nord‑estic al
fermei din stânga șoselei care leagă Peciu Nou de Sânmartinu Sârbesc4.
În imediata apropiere a necropolei, la aprox. 800 m sud‑vest de aceasta,
a fost localizată și una din așezările de tip Cruceni‑Belegiš de care a aparținut
*
   Muzeul Național al Banatului Timișoara, Piața Huniade, nr. 1, e-mail: szentmiklosi@yahoo.
com
1
   Gumă 1992, 29; Gumă 1993, 151, 293, nr. 114, Medeleţ 1995, 289–293, 295–301; Chicideanu
1995, 186; Medeleț 1995, 289; Medeleț 1996, 231; Gumă 1997, 55; Gogâltan 1998, 205, Pl. X/21;
Rogozea 1998, 189, Pl. I/40; Szentmiklosi 2004, 555–568; Luca 2006, 196, nr. 434, pct. 1/a;Hegy
2014, 312; http://ran.cimec.ro/sel.asp.
2
  Medeleț 1994, 274, nr. 110; Toma-Demian 2002–2003, 181, nr. 25. Monedele emise de
Constans și Constantius II au fost descoperite și donate de către Florentina Marțiș.
3
   Necropola de incinerație (cod RAN 158074.01) a fost semnalată de Fl. Drașovean și a fost
cercetată în cadrul mai multor campanii desfășurate în anii 1987–1990 (Medeleț 1995, 289, nota
6).
4
   În coordonatele furnizate de Google Earth, 45°36’38,00”N, 21°01’56,78”E, elevație 79 m.
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necropola de incinerație5. Așezarea preistorică este situată la aprox. 1,7 km
vest de limita comunei Peciu Nou, la nord de şoseaua DJ 593A care duce spre
localitatea Sânmartinu Sârbesc, imediat după podeţul care marchează zona
cunoscută de localnici cu toponimul Bociar6 (Pl. I/1)7.

Obiectivele principale și strategia de cercetare
Obiectivele principale ale cercetărilor arheologice de la Peciu Nou‑Bociar
au fost delimitarea aşezării de tip Cruceni‑Belegiš și identificarea secvențelor de locuire8. Secțiunile arheologice au fost dispuse paralel cu șoseaua DJ
593A (Pl. I/2). În lipsa unor repere stabile, amplasarea secțiunilor arheologice
s‑a făcut luându‑se ca reper limita nordică a șoselei asfaltate și sonda de fier
dezafectată, aflată pe malul estic al canalului de irigații care trece pe lângă
gropile de decantare din zona Bociar.
Ca urmare a obiectivului principal al cercetărilor arheologice, secțiunile
au avut lățimea fixă de 1 m, lungimea lor fiind determinată de bugetul alocat
acestor cercetări. Alături de secțiunile arheologice au fost deschise și casete
pentru cercetarea complexelor arheologice surprinse doar parțial în secțiunile
arheologice.
Săpătura a fost realizată prin săpătura manuală, în planuri succesive, de
aprox. 0,20 m grosime. Complexele conturate pe planuri au fost numerotate și
documentate în ordinea descoperii.

Stratigrafia generală
Stratigrafia generală a sitului este simplă. Lucrările agricole anuale au fost
executate până la adâncimea medie de aprox. 0,18 m‑0,20 m. Din motive de
productivitate, la intervale regulate de timp, pe teren au fost executate arături
adânci până la aprox. 0,40 m–0,50 m adâncime.
Stratul de cultură, nealterat de lucrările agricole, se află la aprox. 0,40 m
sub nivelul actual de călcare, având o grosime cuprinsă între 0,20 m și 0,35 m.
Stratul de cultură este caracterizat în special de prezența, în concentrații diferite,
a pigmenților de chirpici care indică amenajări din lut și activități pirotehnice
sau incendii.
   Cod RAN 158074.02.
   În coordonatele furnizate de Google Earth, 45°36’15,00”N, 21°01’33,01”E, elevație 77 m.
7
   Terenul agricol se află în administraţia firmei S. C. Petim S. A. Mulţumim d-lui T. Horga,
directorul S. C. Petim S. A. pentru sprijinul acordat cercetărilor arheologice.
8
  Cercetarea arheologică s-a mulat pe realităţile economice ale vremii, dar şi pe situaţia
din teren. Bugetul de cercetare scăzut nu a permis plata despăgubirilor impuse de distrugerea
recoltelor de pe acest teren. Astfel, trasarea secţiunilor a fost făcută acolo unde recolta era deja
compromisă sau pagubele nu erau aşa mari.
5
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Sub stratul de cultură, la o adâncime de aprox. ‑0,80 m urmează sterilul
arheologic de culoare galben‑maroniu.

Cercetările arheologice
Cercetarea aşezării preistorice de la Peciu Nou‑Bociar s‑a făcut de‑a lungul
mai multor campanii arheologice, desfășurate între anii 1997, 1999 şi 2002.

Campania 1997 (secțiunea S. 1)
Secţiunea S. 1/1997, orientată est‑vest, a fost trasată pe partea dreaptă a
şoselei către Sânmartinu Sârbesc9, respectiv la 70 m de marginea asfaltată a
şoselei10 (Pl. I/2). Dimensiunile secţiunii S. 1/1997 au fost de 15 × 1 m, numerotarea carourilor fiind făcută de la est spre vest (Pl. II/3).
Sondajul efectuat în acest loc a relevat existenţa aşezării de care aparţine
necropola plană de incineraţie de la Peciul Nou în vecinătatea necropolei11.
Stratigrafia surprinsă în acest sector al aşezării a fost simplă. Sub stratul de
arătură, gros în medie de 0,20 m, urmează un strat de culoare negru‑cenuşiu,
de consistență lutoasă. În cadrul lucrărilor agricole intensive, terenul a necesitat
folosirea unor îngrăşăminte artificiale12, urmele acestor lucrări fiind observate
în colţul estic al S. 1/1997. Grosimea acestui strat este de aprox. 0,20 m.
Stratul de cultură de culoare neagră, nealterat de arăturile adânci, a avut
o grosime cuprinsă între 0,25 m și 0,30 m, fiind pigmentat cu numeroase
fragmente mărunte de chirpici.
Între metrii 7 şi 11 s‑a conturat locuinţa L. 1/1997 (Pl. II/1–2). Pentru dezvelirea integrală a complexului arheologic a fost deschisă caseta (C. 1/1997), cu
dimensiunile de 5,50 × 4 m. Deasupra locuinţei, ca urmare a tasării în umplutura
acesteia, stratul de cultură se îngroaşă până la aprox. 0,40 m. Locuinţa, săpată
în lut, a avut o formă neregulată (aprox. trapezoidală), dimensiunile ei fiind de
3,30 × 2,10. Fundul locuinței, relativ plan, a fost situat la o adâncime cuprinsă
între aprox. -1,04 m și -1,15 m de la nivelul actual de călcare. Înspre nord, fundul
locuinței s‑a adâncit până la -1,31 m, fiind, foarte probabil, zona activă. Către
marginea vestică a locuinţei a fost conturată groapa stâlpului central, care a avut
un diametru de 0,20 m şi o adâncime de -1,39 m (Pl. II/1).
Umplutura locuinţei L. 1/1997 a fost de culoare cenuşiu‑deschis, de
   Terenul agricol, lipsit de elemente stabile de reper, m-a determinat să mă raportez la drumul
asfaltat și la sonda care în anul 1997 nu mai era în funcțiune.
10
   Punctul de la care s-a măsurat distanța de la șosea este situat la 70 m vest de sonda de
extracție.
11
   Medeleţ 1995, 292. Distanța dintre așezare și necropola de incinerație este de aprox. 800 m.
12
   Informaţii primite de la d-nii ingineri L. Drăgan şi Al. Bulaichi, cărora le mulţumim pentru
sprijinul acordat în timpul efectuării sondajului.
9
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consistență cenuşoasă. În partea vestică, această umplutură are o grosime de
0,14 m, iar în cea estică de 0,22 m. Fragmentele ceramice găsite în această
umplutură sunt şi ele de culoare gălbuie sau negru‑cenuşiu, decorate cu
caneluri, unele dintre ele prezentând urme de ardere secundară până la vitrifiere (Pl. II/1). Alături de fragmentele ceramice, în umplutura locuinţei au fost
găsite şi fragmente de oase, precum şi bucăţi făţuite din podina unei vetre de
foc dezafectată.
Pe fundul locuinței, sub lentila de culoare cenuşiu‑deschis, a fost surprins
un nivel de pământ negru, bogat în materie organică, cu câteva lentile foarte
subțiri de lut galben, probabil episoade de amenajare a podinii. În acest nivel,
gros de 0,26 m, au fost descoperite fragmente ceramice dispuse orizontal. În
alveolarea din partea nordică au fost descoperite și câteva bucăţi dintr‑o vatră
dezafectată. Prezența fragmentelor ceramice în poziție orizontală sugerează un
posibil nivel de călcare.
La demontarea martorului care separa secţiunea S. 1/1997 de caseta
C. 1/1997, în partea vestică a locuinţei a fost găsit un ac de bronz cu cap discoidal.
Umplutura cenușoasă a locuinței L. 1/1997, fără urme de lemn ars care
să indice o structură masivă de susținere a acoperișului, ar putea sugera un
acoperiș ușor, din crengi și stuf sau paie, mistuit în întregime de incendiu. Lipsa
unui inventar arheologic consistent ar putea sugera o incendiere care a avut
loc, cel mai probabil, după abandonarea locuinței. Prezenţa acului de bronz în
umplutura cenuşoasă a complexului ar putea fi explicată prin faptul că acesta a
fost uitat în acoperișul de paie sau stuf al locuinței.
Locuința L. 1/1997 a fost o locuință sezonieră de scurtă durată, care ar
putea fi legată de activitățile de subzistență, respectiv, de creșterea animalelor.
Fragmentele ceramice caracteristice fazei Cruceni‑Belegiš II, descoperite pe
fundul locuinței încadrează momentul de funcționare a acesteia în Bronzul
Târziu II (sec. XIII a. Chr.). Sigilarea locuinței de stratul de cultură în care au
fost descoperite, așijderea, fragmente ceramice canelate, caracteristice fazei a
II‑a a culturii Cruceni‑Belegiš, sugerează faptul că această locuință se numără
printre primele amenajări sezoniere de pe acest grind.

Campania 1999 (secțiunile S. 2 și S. 3)
Secţiunea S2/1999, cu dimensiunile de 15 × 1 m, a fost trasată la 210 m
nord de șosea, paralelă cu secțiunea S. 1/1997 (Pl. I/2). Stratigrafia surprinsă
în S. 2/1999 a fost asemănătoare cu cea din S. 1/1997, excepţie făcând doar
grosimea stratului de cultură, care în acest punct a fost mult mai subţire (aprox.
10–15 cm).
În secțiunea S. 2/1999 au fost conturate patru intruziuni dintre care doar
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două au fost de complexe arheologice (Pl. III/3). Una dintre aceste gropi, de
mari dimensiuni, a fost interpretată inițial ca o locuință sezonieră de tip bordei
(L. 2/1999). O altă interpretare privind utilitatea acestei gropi ar putea fi cea de
groapă de împrumut pentru lutul și pământul necesar ridicării unei locuințe
de suprafață cu pereții din pământ/ lut bătut13. Inventarul arheologic al gropii
L. 2/1999 a constat dintr‑o căniță din lut cu umăr carenat și toartă supraînălțată,
decorată cu caneluri (Pl. IX/2) și un vârf de dăltiță din bronz (Pl. VIII/4).
Complexul arheologic L. 2/1999 a fost descoperit în imediata apropiere a
gropii G. 3/1999, în profilul nordic al secţiunii. Pentru dezvelirea completă a
gropii a fost deschisă caseta C. 1/1999, cu dimensiunile de 5 × 3,50 m (Pl. III/3).
Groapa L. 2/1999 a avut o formă aprox. trapezoidală, asemănătoare cu forma
locuinței L. 1/1997, fapt pentru care, în prima etapă a cercetării complexului,
a fost interpretată ca o locuință de tip bordei. Dimensiunile gropii au fost de
2,96 × 1,90 m, adâncimea fundului fiind la 1,60 m de la nivelul actual de călcare.
În centru, fundul gropii s‑a adâncit într‑o alveolare adâncă de 1,74 m de la
nivelul actual de călcare (Pl. III/1–2). Pereții gropii au fost abrupți, fără a avea
urme de amenajare a vreunei căi de acces. În umplutura complexului nu au fost
observate lentile succesive de pământ care să sugereze o umplere rapidă. Această
omogenitate indică, cel mai probabil, o umplere treptată a acesteia. Din punct
de vedere cronologic, momentul de săpare a gropii nu poate fi precizat, însă
cănița canelată, descoperită în partea superioară a umpluturii gropii, datează
din momentul final al umplerii acesteia, cel mai probabil undeva în sec. XII–XI
a. Chr. (fazele II–III a culturii Cruceni‑Belegiš).
Groapa G. 1/1999 a fost surprinsă doar parţial, înspre profilul sudic al
săpăturii. Groapa a avut o formă ovală în plan, cu diametrul maxim de 1 m la
conturare. Adâncimea gropii a fost de 1,63 m de la nivelul actual de călcare. La
bază, groapa a avut un diametru de 1,77 m. În secțiune, groapa G. 3 a avut o formă
de clopot, cu fundul drept, funcționalitatea inițială fiind cea de groapă de provizii.
În umplutura neagră, cenuşoasă, cu bucăţi masive neregulate de lut galben, au fost
descoperite fragmente ceramice de mici dimensiuni (doar una cu decor canelat)
şi oase de animal. Bucăţile de lut galben din umplutură sugerează o umplere
rapidă, probabil ca urmare a surpării părţii superioare. Ca urmare a acestei
   În cadrul cercetărilor arheologice din Incinta II de la Cornești-Iarcuri (campaniile 2015
și 2016), au fost cercetate zone unde prospecțiunile magnetometrice au relevat prezența unor
structuri rectangulare de mari dimensiuni, fără șanțuri de fundație. Aceste urme rectangulare
ar putea să fi fost amprenta unor case de pământ bătut. Acest tip de locuințe nu necesită șanțuri
de fundație și nici stâlpi pentru structura acoperișului. Cercetarea arheologică a uneia dintre
casele abandonate din Cornești (veche de peste 140 ani) a confirmat lipsa fundațiilor. După
demontarea acoperișului, aceste case sunt erodate de ploaie și dispar fără evidențe arheologice
clare.
13
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surpări, groapa de provizii a fost transformată, probabil, într‑o groapă menajeră.
Fragmentul ceramic canelat, caracteristic fazei a II‑a a culturii Cruceni‑Belegiš,
pledează pentru datarea gropii în Bronzul Târziu II (Reinecke Bz. D).
La aprox. 1 m nord‑est de locuinţă, în lutul galben a fost conturată o groapă
de stâlp G. 2/1999, cu un diametru de 0,42 m, adâncă de 1,50 m faţă de nivelul
actual de călcare. Funcţionalitatea acestui stâlp nu este clară.
În prelungirea capătului vestic al secţiunii S. 2/1999, la o distanţă de 30 m
faţă de aceasta, a fost deschisă o nouă secţiune, S. 3/1999 (Pl. I/2). Dimensiunile
ei au fost de 10 × 1 m. Stratigrafia sitului este identică cu cea surprinsă în secţiunile S. 1 şi S. 2 (Pl. IV/1).
Stratul de cultură, de aprox. 0,20 m grosime, a fost de culoare neagră,
cu numeroase fragmente de chirpici de mici dimensiuni. Puţinele fragmente
ceramice descoperite sunt atipice. Nu a fost dezvelit niciun complex arheologic.

Campania 2002 (secțiunile S. 4, S. 5 și S. 6)
A treia campanie de cercetări arheologice a avut loc în vara anului 2002
când au fost deschise trei secţiuni arheologice (S. 4, S. 5 şi S. 6 /2002).
Primele două secţiuni (S. 4 şi S. 5) au fost trasate tot la 70 m vest de sonda
abandonată şi la 300 m de şoseaua asfaltată, paralel cu secţiunile din campaniile
anterioare. Cele două secţiuni, de câte 50 m lungime şi 1 m lăţime, au fost dispuse
una în prelungirea celeilalte, orientarea lor fiind est‑vest (Pl. I/2). Obiectivul
acestor două secţiuni lungi a fost surprinderea limitei vestice a aşezării în condiţiile în care diferenţele de nivel erau vizibile şi cu ochiul liber (zona în care a fost
trasată S. 4 este vizibil mai joasă decât zona pe care a fost trasată secţiunea S. 5).
Stratigrafia secţiunii S. 4/2002 este extrem de simplă. Sub arătura recentă,
de aprox. 0,20 m grosime, urmează stratul de arătură adâncă (între ‑0,20 şi
‑0,40 m) sub care apare sterilul. Lipsa stratului de cultură se explică prin arătura
adâncă, făcută periodic cu scarificatorul care a răvăşit şi depunerea antropică.
Prezenţa acestei depuneri a fost sugerată de conturarea în lutul galben a două
gropi, relativ circulare, cu fragmente ceramice tipice fazei a II‑a a culturii
Cruceni‑Belegiš, din acelaşi orizont cronologic cu descoperirile anterioare.
Zona mai joasă în care s‑a trasat S. 4/2002 se explică şi prin faptul că,
în vechime, aici a existat un braţ de apă/zonă de băltire a Bociarului a cărui
orientare, vizibilă şi pe fotografiile satelitare (Pl. I/2), a fost NE‑SV. Urma acestui
braţ de râu colmatat (sau a unei băltiri de apă) a fost conturată între metrii 20
şi 46. Umplutura lutoasă, de culoare negru‑albăstrui, fără artefacte arheologice,
a fost specifică depunerilor mâloase din braţele de râu colmatate14 (Pl. IV/3).
   Săparea brațului de râu colmatat a fost abandonată la 1,20 m adâncime, ca urmare a apariției
straturilor de mâl, precum și a epuizării bugetului de cercetare.
14
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La est de brațul de râu colmatat, în profilul sudic al secțiunii S. 4/2002 (între
metrii 10–12), s‑au conturate două gropi, dispuse una lângă alta (G. 1 şi G. 2).
Pentru golirea celor două gropi a fost deschisă caseta C. 1, cu dimensiunile de
2 × 1 m (Pl. IV/2).
Groapa G. 1 din S4/2002, situată între metrii 11 şi 12, a avut un diametru
de 0,62 m şi o adâncime de 0,78 m de la nivelul actual de călcare. În umplutura
de culoare neagră cu foarte multe fragmente mărunte de chirpici, au fost
descoperite şi câteva fragmente ceramice provenite de la diferite tipuri de vase
(Pl. X/1–11). Decorul unora dintre aceste fragmente ceramice, realizat din
incizii dispuse în arcadă sau vertical (de tip kamschtrich) sunt caracteristice
primei faze a culturii Cruceni‑Belegiš (Pl. X/3–5). Poziția secundară a acestora
este demonstrată de prezența fragmentelor ceramice decorate, tipice fazei a II‑a
a culturii Cruceni‑Belegiš. Între aceste fragmente ceramice, poate fi amintită
buza unei amfore, decorată cu caneluri circulare, paralele (Pl. X/6), precum și
un fragment de castron cu buza invazată (Pl. X/1, 6).
La 0,34 m est de groapa G. 1 din secțiunea S. 4/2002 a fost conturată o
altă groapă (G. 2). Groapa G2, situată între metrii 10 şi 11, a avut o formă
elipsoidală, cu diametrul de 0,72 m × 0,63 m. Fundul gropii, ușor alveolat,
s‑a aflat la 0,48 m de la nivelul de conturare (respectiv, ‑0,70 m de la nivelul
actual de călcare). Umplutura complexului G. 2 a fost asemănătoare cu cea a
gropii G. 1 (numeroase fragmente mărunte de chirpici) însă, pe fundul gropii,
a fost observat un strat consistent de cenuşă. Groapa G2 a fost sigilată de un
covor de fragmente ceramice, dispuse în poziție orizontală (Pl. IV/2a). O
parte dintre aceste fragmente ceramice provin de la un vas‑cuptor de culoare
gălbui‑roşcat (Pl. XI/1,3) şi de la o căniţă distrusă de brăzdarul plugului.
Cănița a fost decorată cu o canelură îngustă, dispusă în ghirlandă, sub
umărul ușor carenat (Pl. XI/2). Dispunerea orizontală a acestor fragmente
ceramice, deasupra umpluturii gropii G. 2/2002, indică, în mod clar, un nivel
de călcare care aparține unei secvențe cronologice ulterioară complexului
arheologic.
Secţiunea S. 5/2002 a fost trasată în prelungirea lui S4/2002, la 30 m vest
de aceasta (Pl. IV/4). Spre deosebire de S. 4, în stratigrafia secţiunii S. 5 a fost
surprins şi un foarte subţire strat de depunere antropică, gros de aprox. 7–10 cm,
de culoare neagră, cu fragmente mărunte de chirpici şi câteva fragmente
ceramice atipice.
Lipsa complexelor arheologice ar putea sugera că limita nordică a aşezării
Cruceni‑Belegiš se află la sud de secțiunea S. 5/2002.
Pe baza evidențelor furnizate de secțiunea S. 5/2002, la sud de aceasta, a
fost trasată cea de‑a treia secțiune din anul 2002. Amplasarea secțiunii S. 6/2002
a fost la 120 m nord de şoseaua asfaltată, orientarea ei fiind est‑vest, paralelă cu
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celelalte secţiuni (Pl. I/2). Dimensiunile noii secţiuni au fost de 30 m lungime
şi 1 m lăţime.
Stratigrafia este asemănătoare cu cea a secţiunilor S. 1/1997 şi S. 2 şi
S. 3/1999. Sub nivelul de arătură adâncă, gros de aprox. 0,40 m, a fost dezvelită
depunerea antropică de culoare neagră, pigmentată cu fragmente mărunte de
chirpici. Grosimea stratului de cultură a fost de aprox. 0,20 m, îngroșându‑se în
zona locuinței până la 0,25 m.
În secțiunea S. 6/2002 au fost conturate gropile L. 3, G. 3, G. 4 și G. 515.
Pentru cercetarea complexelor arheologice, de o parte și de alta a secțiunii, au
fost deschise casetele C. 1 și C. 2.
Între metrii 13–16 a fost surprinsă o locuinţă semiîngropată (L. 3/2002)
pentru care a fost deschisă, către sud, caseta C. 2 cu dimensiunile de 4 × 3 m.
Locuinţa a fost de formă circulară, cu un diametru de aprox. 1,80 × 1,60 m şi
adâncă de 1,26 m de la actualul nivel de călcare (Pl. V/1–2).
Umplutura locuinței L. 3/2002 a fost cenuşoasă, asemănătoare cu cea a
locuinţei L. 1/1997. Lentila de cenușă care formează umplutura celor două
locuințe semiîngropate indică o incendiere a acestora. În partea estică, locuinţa
este mai adâncită şi, tot aici, se află groapa stâlpului de susţinere a acoperişului
al cărui diametru a fost de 26 cm. Groapa de stâlp din locuinţă, cu diametrul
de 26 cm, a avut adâncimea maximă la 1,50 m față de nivelul actual de călcare.
În umplutura gropii de stâlp au fost descoperite bucăți de chirpici, precum
și fragmente ceramice de dimensiuni relativ mari, utilizate, cel mai probabil,
pentru fixarea stâlpului. Marginea gropii de stâlp prezintă urme de incendiu,
lucru subliniat şi de umplutura cenuşoasă a locuinţei. Foarte probabil, stâlpul
de susținere a acoperișului a ars împreună cu acoperişul locuinţei, fapt ce
explică numeroasele bucăţi de chirpici vitrifiat şi fragmente ceramice arse
secundar până la deformare. În partea vestică, peretele gropii se curbează,
fapt care sugerează că zona de acces în locuinţă ar fi putut să fie dinspre vest.
Pe fundul locuinţei a fost amenajat un strat de pământ negru, de consistență
lutoasă, care a avut în compoziție fragmente ceramice dispuse orizontal.
Această dispunere a avut, foarte probabil, rolul de a consolida suprafața de
călcare16 (Pl. V/1).
Gropile G. 3 şi G. 4/2002 au fost conturate între metrii 5 şi 9, în partea
superioară a stratului de cultură, fiind situate una lângă alta (Pl. VI/1–2).
Pentru dezvelirea celor două gropi a fost deschisă caseta C. 1 din S. 6/2002, cu
   Gropile G. 1 și G. 2, definite la conturare ca și complexe arheologice, la golire s-au dovedit
a fi de origine animală.
16
   Florin Medeleț nu a exclus ca aceste amenajări să fi avut și un rol de hidroizolare (lentila de
pământ de deasupra lutului în care a fost săpată groapa locuinței având un rol de absorbire a
umezelii).
15
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dimensiunea de 2 × 3 m. Din punct de vedere stratigrafic, gropile G. 3 și G. 4
sunt complexele arheologice cele mai recente dintre cele cercetate în secțiunea
S. 6/2002.
Groapa G. 3, de formă elipsoidală şi cu fund alveolat, a avut un diametru
maxim de 1,30 m şi o adâncime de 1,06 m de la nivelul actual de călcare.
Umplutura a fost de culoare neagră, cenuşoasă, în compoziţia căreia au fost
descoperite fragmente ceramice brun‑roşcate şi de culoare neagră decorate
cu caneluri, tipice fazei a II‑a a culturii Cruceni‑Belegiš (Pl. IV/2). Alături de
fragmentele ceramice, în umplutura gropii a fost descoperit și un fragment
dintr‑o spirală din sârmă de bronz (saltaleoni).
Groapa G. 4, de formă ovală, a avut un diametru maxim de 1,22 m şi o
adâncime de 0,84 m. Umplutura neagră cenuşoasă a avut în compoziţie şi câteva
fragmente ceramice mărunte.
În apropierea locuinţei L. 3/2002, au fost conturate două gropi circulare
(G. 5 și G. 6) (Pl. V/2). Prima groapa, G. 5/2002, de formă circulară cu diametrul
de 0,20 m, a fost situată la 0,5 m est de locuința L. 3/2002 şi a avut adâncimea de
1,10 m de la nivelul actual de călcare.
În caseta C. 2, în imediata apropiere a locuinţei L. 3 (la aprox. 0,20 m
sud‑est), groapa G. 6/2002 a avut un diametru de 12 cm şi o adâncime de 0,71 m
de la actualul nivel de călcare. Complexul G. 6 ar putea fi asociat cu locuința
L. 3/2002 fiind, cel mai probabil, groapa de implementare a unuia din stâlpii
care au format structura de lemn a acoperișului.

Discuții privind materialul arheologic descoperit
Ceramica descoperită în secțiunea S. 1/1997 are, în general, o culoare
gălbuie sau neagră‑cenuşie, bine arsă. Din punct de vedere al compoziţiei,
ceramica grosieră are în amestec atât nisip, cât şi ceramică pisată. Căniţele sunt
făcute dintr‑o pastă fină. În marea lor majoritate, fragmentele ceramice sunt
acoperite cu depuneri de calcar.
În cadrul materialului arheologic din locuința L. 1/1997 au fost descoperite
fragmente ceramice provenite de la diferite categorii de vase de uz casnic.
Fragmentele de amforă (Pl. VIII/2, 11, IX/6–7), de culoare neagră, au fost
făcute dintr‑o pastă care a avut în amestec fragmente ceramice mărunțite și nisip
cu bob mai mare. Decorul a fost realizat din caneluri late și înguste, dispuse în
ghirlandă, oblic sau circular pe gâtul sau pe jumătatea superioară a vasului. Acest
tip de ornament este caracteristic fazei a II‑a a culturii Cruceni‑Belegiš. Această
atribuire este susținută și de asocierea cu fragmentele de castroane cu buza
invazată (Pl. VII/8–9, VIII/1, 9). Analogii pentru aceste fragmente de amfore
descoperite în locuința L. 1/1997 pot fi întâlnite în necropolele de incinerație de
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la Timișoara‑Fratelia (mormântul M. 32 sau 31)17, Moldova Noua‑Cariera de
banatite18, Margita‑Obrovac (mormântul M. 4)19, precum și pe amfora depozitului de bronzuri de la Cornuțel20, datate în perioada Ha A. 1 (sec. XII a. Chr.).
Cele mai multe dintre cănițele fragmentare descoperite în umplutura
locuinței L. 1/1997 au avut buza evazată și pântecul carenat (Pl. VII/1–2, 4–5,
Pl. IX/4). O parte dintre aceste cănițe au avut pe carenă sau deasupra acesteia
incizii verticale. Aceste fragmente sunt mai degrabă caracteristice unei faze mai
timpurii (Cruceni‑Belegiš I).
Castroane cu buza invazată se întâlnesc în inventarele a numeroase morminte
de incinerație din Banat, precum Cruceni (mormintele M. 93 și M. 102)21,
Moldova Nouă‑Cariera de banatite22, Kovačica‑Vinogradi (mormintele M. 5,
M. 11)23, Opovo‑Beli Breg silos (mormintele M. 5, M. 20a și M. 20b)24,
În asociere cu aceste fragmente ceramice, a fost descoperit și un fragment
dintr‑o căniță cu umărul rotunjit, de culoare neagră, cu caneluri late, dispuse
oblic, sub forma motivului „turban” (Pl. VII/6). Astfel de decoruri pe cănițe se
întâlnesc în mediul Cruceni‑Belegiš (ex. Vatin‑Bele Vode25). Motivul „turban”
este prezent și pe un fragment ceramic care provine, după toate probabilitățile, dintr‑o amforă bitronconică de dimensiuni mai mici. Deasupra canelurilor oblice care formează decorul au fost dispuse caneluri circulare, paralele
(Pl. IX/7). Această asociere are ca analogii vase caracteristice fazelor II și III
ale culturii Cruceni‑Belegiš, precum cele de la Cruceni (mormântul M. 104)26,
Opovo‑Beli Breg silos (mormintele M. 8, M. 18 etc.)27, Dubovac‑Staro Selo28),
Susani‑Grămurada lui Ticu29.
17
   Gumă 1997, 258, Pl. LXXXIV/3. În text, M. Gumă menționează mormântul M. 32, iar la în
Planșa LXXXIV la care face trimitere apare mormântul M. 31.
18
   Gumă 1997, 254, Pl. LXXX/3.
19
   Bukvić 2000, 145, T. 55/4.
20
   Stratan 1964, 524, Fig. 1; Rusu 1963, 205, nr. 17. M. Rusu încadrează depozitul de la Cornuțel
în seria Uriu-Domănești (Bronz D), încadrare preluată și de Petrescu-Dîmbovița (PetrescuDîmbovița, 1977, 55, 187, Pl. 35/1). Având ca argument analogia pe care amfora de la Cornuțel o
are cu urna mormântului M. 32 din necropola de incinerație de la Timișoara-Fratelia, M. Gumă
consideră, în mod justificat, că și depozitul de la Cornuțel ar trebui plasat în perioada Ha A. 1
(Gumă 1993, 165; Gumă 1997, 64–65, 248, Pl. LXXIV/12).
21
   Radu 1973, 513 Pl. 5/2, 517 Pl. 8/6.
22
   Gumă 1993, 177, Pl. XVII/7; Gumă 1997, 254, Pl. LXXX/8.
23
   Bukvić 2000, 141, T. 1/3.
24
   Bukvić 2000, 130, 133–134, T. 8/4, 6, 8.
25
   Bukvić 2000, 184, T. 58/7.
26
   Radu 1873, 518–519, Pl. 9/9.
27
   Bukvić 2000, 130, 133, T. 5/8, T. 7/6.
28
   Bukvić 2000, T. 46
29
   Stratan, Vulpe 1977, Taf. 6/96, Taf. 17/138, 141, Taf. 18/142, 144 etc.

213

Fragmentul de pahar cu fund drept, decorat la bază cu caneluri înguste,
circulare (Pl. IX/1), are ca analogie îndepărtată unele pahare precum cel descoperit la Idjoš‑Livade‑Budžak (mormântul M. 13)30.
De asemenea, un fragment din peretele unui vas de dimensiuni relativ mici,
decorat cu două caneluri paralele, sinusoidale (Pl. VIII/10), are ca analogie de
decor un vas‑sac descoperit la Jabuka‑Leva obala Nadele31.
În umplutura complexului a fost descoperită partea superioară a unui
vas‑sac de dimensiuni (Pl. VIII/8), de culoare galben‑roșcat, prevăzut cu o
apucătoare alungită, precum și un fragment din piciorul unui vas‑cuptor
(pyraunos) de aceeași culoare (Pl. VIII/3). Ambele tipuri de vase au fost făcute
dintr‑o pastă de lut care a avut ca degresant un amestec de fragmente ceramice
mărunțite și nisip cu bobul mare. Fragmente din vase‑cuptor au fost descoperite
și în așezările Cruceni‑Belegiš de la Cruceni‑Modósi út32, Timișoara‑Fratelia33
și Deta‑Dudărie34.
Între fragmentele ceramice descoperite în umplutura locuinței L. 1/1997 se
numără și un fragment din peretele unui vas de dimensiuni medii, cu ornament
incizat de tip kamschtrich (Pl. IX/5), care se datează în prima fază a culturii
Cruceni‑Belegiš. Chiar dacă se află într‑o poziție secundară, prezența fragmentelor ceramice cu decor incizat sugerează o posibilă locuire a grindului de
către comunitățile Cruceni‑Belegiš și într‑o etapă mai timpurie, deocamdată
nedocumentată stratigrafic.
Cănița din umplutura gropii L. 2/1999, de culoare neagră, cu umăr
ușor carenat și buza evazată, a avut o toartă supraînălțată care a fost ruptă
încă din vechime. Cănița are o înălțime de 4,25 cm, diametrul la gură de
8,14 cm × 8,65 cm, diametrul fundului fiind de 2,23 cm (Pl. IX/2). Privită din
profil, cănița a fost ușor lăsată în partea dinspre toartă. Începând de sub umăr,
cănița a fost decorată cu caneluri dispuse într‑o spirală care a avut ca punct de
plecare fundul ușor bombat spre interior. Nu ar fi exclus ca acest decor canelat
în spirală să fie un simbol solar (Pl. IX/2). Din punct de vedere al formei (cu
partea dinspre toartă ușor lăsată), cănița de la Peciu Nou își găsește analogii
la Cruceni (mormântul M. 81)35, Bobda (mormintele M. 1, M. 9 și M. 21)36,
   Girič 1965, 42; Bukvić 2000, 137, T. 48/7.
   Bukvić 2000, 120, T. 51/9.
32
   Szentmiklosi 2010, 296–297, Pl. III/2.
33
   Săpături arheologice de salvare efectuate de Fl. Medeleț în anii 1976–1978 (Medeleț 1995,
289, nota 5).
34
   Szentmiklosi 2005, 645–646, 656.
35
   Radu 1973, 508 nr. 1, Pl. 2/2.
36
   Cercetări arheologice efectuate de M. Moga și O. Radu în 1959 (Medeleț 1995, 289, nota 3).
Catalogul descoperirilor se află în curs de publicare.
30
31
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Susani‑Grămurada lui Ticu37 și la Margita‑Obrovac38. Un decor canelat asemănător întâlnim la o cană cu toarta supraînălțată descoperită în tumulul de la
Susani (Grămurada lui Ticu)39. Pe baza decorului canelat, cănița se datează, cel
mai probabil, în faza a II‑a a culturii Cruceni‑Belegiš.
Câteva fragmente ceramice descoperite în umplutura gropii G. 1 din
secțiunea S. 4/2002 au fost decorate cu incizii (Pl. X/3–5). Acest decor se
datează în Bronzul Târziu I (etapele Bz. B2‑C din sistemul modificat al lui
P. Reinecke), etape care corespund cu faza I a culturii Cruceni‑Belegiš. Aceste
fragmente ceramice au fost asociate cu fragmente canelate, caracteristice fazei
Cruceni‑Belegiš II. Dintre aceste materiale, cel mai reprezentativ este fragmentul
din partea superioară a unei amfore care a fost decorat, imediat sub buză, cu
caneluri circulare, paralele. Acest tip de decor se întâlnește pe amforele utilizate
ca și urne în necropolele de la Belegiš‑Stojiča gumno (mormintele M. 2, M. 10,
M. 77)40, Jakovo‑Kaluđerske livade (mormântul M. 41)41, Beograd‑Karaburma
(mormintele M. 2, M. 49, M. 108, M. 176)42, Kovačica‑Vinogradi (mormintele
M. 4, M. 5, M. 12)43, Opovo‑Beli Breg‑silos (mormîntul M. 16)44, Cruceni
(mormintele M. 84 și M. 104)45 și Susani‑Grămurada lui Ticu46.
La săparea casetei C. 1 din S. 4/2002 a fost surprins un nivel de călcare sugerat
de o concentrație de fragmente ceramice, dispuse în poziție orizontală. Aceste
fragmente ceramice au „sigilat” umplutura gropii G. 2. O parte dintre aceste
fragmente ceramice provin de la o căniță și de la un vas‑cuptor (pyraunos). Din
vasul‑cuptor s‑au păstrat un fragment din partea superioară (zona de îmbinare
a piciorului cu peretele vasului) și o parte din piciorul vasului (Pl. XI/1, 3).
Vase‑cuptor, cu forme asemănătoare, sunt semnalate și în alte situri Cruceni‑Belegiš,
precum Pančevo‑Lenjinova utca47, Opovo‑Beli Breg‑utva48 și Belegiš‑Stojića gumno
(mormintele M. 11 și M. 78)49, Beograd‑Karaburma (mormintele M. 48)50.
   Stratan, Vulpe 1977, Taf. 23//187. Cănița are buza un pic mai înaltă în partea opusă toartei.
   Bukvić 2000, 144, T. 55/6. Cănița descoperită la Margita-Obrovac are pântecul carenat situat
la către baza vasului.
39
   Stratan, Vulpe 1977, 52, Taf. 20/153.
40
   Vranić 2002, 114, 116, 137
41
   Petrović 2006, 35, 62, T. XVII/1.
42
   Todorović 1977, 9, 11–12, 22, 26, 47, 49.
43
   Bukvić 2000, 141–143, T. 1, T. 2.
44
   Bukvić 2000, 132, T. 7/4.
45
   Radu 1973, 508–509, 518–520, Pl. 3/5, Pl. 9/9.
46
   Stratan, Vulpe 1977, Taf. 6/9, 93–94.
47
   Bukvić 2000, 122–123, T. 57/7, T. 58/1–2.
48
   Bukvić 2000, 128, T. 10/6–8, T. 11/2,5.
49
   Vranić 2002, 109, 117 nr. 12, 138 nr. 81.
50
   Todorović 1977, 11..
37
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Cănița fragmentară descoperită în asociere cu fragmentele de pyraunos este
joasă, cu un pântec carenat nu foarte pronunțat și buză ușor evazată. Cănița, de
culoare roșiatică, a avut o înălțime de aprox. 4,5 cm, diametrul la buză de aprox.
10 cm, iar cel al fundului de aprox. 6 cm. Din punct de vedere al formei, cănița
își are analogii apropiate la Susani‑Grămurada lui Ticu51 și Bobda (mormântul
M. 19). În partea inferioară, sub diametrul maxim al pântecului, cănița a fost
decorată cu o singură canelură, dispusă sub forma unei ghirlande legate. Privit
în plan, acest decor este o reprezentare stelară care poate să fie asociată cu
motivul larg răspândit atât pe formele ceramice, cât și pe cele de metal de la
sfârșitul epocii bronzului52. Acest motiv stelar este cel mai bine reprezentat pe
vasele descoperite la Susani‑Grămurada lui Ticu53.
Inventarul arheologic al locuinței L. 3/2002 a constat din fragmente
ceramice care, din punct de vedere morfologic, au aparţinut mai multor tipuri
de vase (amfore cu proeminențe conice, străchini cu buza invazată, căniţe).
Aceste tipuri de vase se regăsesc, tipologic, şi printre vasele din inventarul
funerar al mormintelor de incinerație din necropola din imediata apropiere
(Pl. XII–XIV). Din punct de vedere tehnologic, fragmentele ceramice sunt, în
marea lor majoritate, de factură grosieră, având în amestecul pastei fragmente
ceramice pisate şi nisip cu bobul mare.
Ornamentarea constă din caneluri late și înguste, dispuse circular, în
arcade şi în ghirlande (Pl. XIII/7, XIV/6, 8). Acest tip de ornamentare este
caracteristic fazei a II‑a a culturii Cruceni‑Belegiš. Mai multe fragmente
ceramice, dintre care unele provenite din amfore, probabil globulare, au
canelurile dispuse vertical pe diametrul maxim al vasului (Pl. XII/3–4,
XIII/5 și XIV/1). Acest decor este caracteristic, în general, etapei de tranziție
de la faza Cruceni‑Belegiš I la Cruceni‑Belegiš II, fază în care se generalizează decorul canelat. Analogii pentru acest tip de decor găsim în necropolele de incinerație de la Cruceni54 (mormintele M. 84, M. 95), Bobda
(mormântul M. 24), Surčin55, Jakovo – Kaluđerske livade56, Belegiš‑Stojića
gumno (mormintele M. 5 M. 79; M. 85)57, Beograd‑Karaburma (ex.
mormintele M. 109, M. 163, M. 217, M. 220)58, caracteristice fazei a II‑a
a culturii Cruceni‑Belegiš, însă motivul se păstrează și mai târziu, în faza
   Stratan, Vulpe 1977, Taf.20/158, 160
  Mödlinger 2013.
53
   Stratan, Vulpe 1977.
54
   Radu 1973, 509 Pl. 3/5, 516 Pl. 7/1.
55
   Vinski-Gasparini 1973, T. 5/1–5.
56
   Petrović 2006, 61 T. 1, 3, 62 T. XVII/1, 63 T. XVIII/1.
57
   Vranić 2002, 115 nr. 7, 139 nr. 85, 141 nr. 93.
58
   Todorović 1977, 22, 27, 42, 61–62, 67–68.
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Cruceni‑Belegiš III (ex. Susani‑Grămurada lui Ticu59, Belegiš‑Stojića gumno
(mormintele M. 2, M. 31)60.
Fragmentele ceramice cu caneluri sub formă de ghirlande, dispuse pe gât
(Pl. XIV/6) și în jurul protomei (Pl. XIII/7), au numeroase analogii în așezările și
necropolele fazei a II‑a a culturii Cruceni‑Belegiš. Unele dintre aceste ghirlande
sunt înlănțuite, formând un motiv stelar care, așa cum am mai menționat, ar
putea să aibă și o simbolistică solară.
Alături de fragmentele ceramice caracteristice fazei a II‑a a culturii
Cruceni‑Belegiš, între materialele arheologice descoperite în locuința L. 3/2002
au fost descoperite două fragmente ceramice decorate cu incizii verticale de tip
kamschtrich (Pl. XII/5) și oblice (Pl. XIII/3). Acest decor este caracteristic fazei
I a culturii Cruceni‑Belegiš. Asocierea acestor fragmente ceramice cu cele de
tip Cruceni‑Belegiš II evidențiază, pe de o parte, poziția lor secundară, iar pe de
altă parte, prezența în zonă a unei activități a comunității Cruceni‑Belegiš, încă
din faza I a evoluției acesteia.

Fig. 1: Răspândirea acelor din bronz cu cap discoidal în zona sirmio‑slavonă
a Dunării (Vasić 2003, Taf. 55) / The spread of bronze disk‑shape head
needles in sirmio‑slavonic area of the Danube (Vasić 2003, Taf. 55).
   Stratan, Vulpe 1977, Taf. 6/93, 95.
   Vranić 2002, 114 nr. 2, 122 nr. 35.
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În caroul 4 al secțiunii S. 1/1997, în stratul de arătură adâncă, alături de
fragmentele ceramice rulate de plug, a fost descoperit şi un fragment de bronz,
romboidal în secțiune, care ar putea fi parte dintr‑un pandantiv sau din capătul
spiralat al unei brățări. Lungimea acestui fragment este de 3,36 cm, lățimea de
0,5 cm, iar grosimea, pe muchie, de 0,3 cm. Greutatea fragmentului de podoabă
este de 2,4 gr. Patina este de o culoare verde deschis (Pl. VIII/6). În nivelul de
cenușă care marchează incendierea locuinței L. 1/1997 a fost descoperit un ac
de bronz cu cap discoidal (Petschaftkopfnadel). Acul de bronz are o lungime de
16,8 cm, cu diametrul capului discoidal de 1,25 cm, diametrul tijei, în partea
superioară, de 0,37 cm, iar în partea inferioară de 0,17 cm. Podoaba din bronz
are o greutate de 11,3 gr. Suprafața acului de bronz este oxidată, fiind acoperită
de o peliculă de malachit, în unele locuri plesnită (Pl. VIII/7).
Acele cu cap discoidal sunt o categorie de podoabe des întâlnite în arealul
culturii Cruceni‑Belegiš (Fig. 1), încadrarea cronologică fiind, cu predilecție, în
perioada Bronzului Târziu. Acul de bronz descoperit la Peciu Nou are analogii
bune cu exemplarele descoperite la Paračin (mormântul nr. 4)61, Beograd62,
Dubovac‑Kudelište63, Erem64, Gomolava65, Hetin66, Jakovo67, Kać68, Klisa69, Novi
Sad70, Surčin71 etc. Asocierea acului de bronz cu fragmente ceramice caracteristice fazei a II‑a a culturii Cruceni‑Belegiš sugerează o utilizare a acestui
tip de podoabă și în perioada sec. XIII–XII a. Chr. (corespunzătoare etapelor
Reinecke Bz. D – Ha. A. 1).
În umplutura locuinței L. 2/1999 a fost descoperit și un vârf de dăltiță,
utilizat foarte probabil de meșterii metalurgi pentru gravarea obiectelor de
bronz72. Lungimea păstrată a vârfului de dăltiță este de 1,13 cm, lățimea lamei
fiind de 0,33 cm. Fragmentul de unealtă are 0,5 gr.
În umplutura gropii G. 3 din secțiunea S. 6/2002 a fost descoperit un mic
fragment dintr‑o spirală din sârmă din bronz (saltaleoni), cu lungimea de
0,93 cm, diametrul de 1,24 cm și o greutate de 1,6 gr.
  Гарашанин 1958, 302, 306 T. 306, 309.
   Todorović 1971, 68, nr. 262, T. XXXVI/10. Tija acului este afectată. J. Todorović datează acul
de bronz în perioada Bz. D – Ha. A (B); Vasić 2003, 43, nr. 221, Taf. 16/221.
63
   Vasić 2003, 43, nr. 223, Taf. 16/223.
64
   Vasić 2003, 43, nr. 224, Taf. 16/224
65
   Vasić 2003, 43, nr. 225, Taf. 16/225.
66
   Milleker 1897, 106–111, T. II/13; Vasić 2003, 43–44, nr. 227, Taf. 16/227.
67
   Todorović 1971, 25, nr. 77, T. IX/17; Vasić 2003, 44, nr. 228, Taf. 16/228.
68
   Vasić 2003, 44, nr. 229, Taf. 16/229.
69
   Vasić 2003, 44, nr. 230, Taf. 16/230.
70
   Vasić 2003, 44, nr. 234, Taf. 16/234.
71
   Vinski-Gasparini 1973, T. 4/13–14, T. 10/10; Vasić 2003, 44, nr. 239, Taf. 16/239.
72
   Szentmiklosi, Drașovean 2004, 62.
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Concluzii
Cercetările arheologice de la Peciu Nou‑Bociar, desfășurate în anii 1997,
1999 și 2002, au identificat o locuire sezonieră de la sfârșitul epocii bronzului
care, pe baza materialului arheologic descoperit în complexele arheologice
cercetate, a aparținut unei comunități Cruceni‑Belegiš.
Locuințele descoperite la Peciu Nou‑Bociar au analogii și în alte
așezări Cruceni‑Belegiš (ex. Foeni‑Gomila Lupului II, Timişoara‑Fratelia,
Deta‑Dudărie73). Nu ar fi exclus ca, alături de acest tip de locuințe, să fi existat
și locuințe de suprafață, cu pereți de pământ, a căror urmă poate fi surprinsă
doar în urma unor prospecții magnetometrice sau în cadrul unor săpături sistematice pe suprafețe mai largi74.
Materialele arheologice descoperite în stratul de cultură și în complexele
arheologice se datează, cel mai probabil, între sec. XV–XII a. Chr. (respectiv,
etapele Bz. C–Ha. A. 1), fiind caracteristice culturii Cruceni‑Belegiš (fazele I și
II).
Complexele arheologice cercetate în cursul celor trei campanii pot fi datate
în perioada sec. XIV–XII a. Chr. (Bz. D–Ha. A). Acest interval cronologic corespunde, în periodizarea propusă de Fl. Gogâltan, cu etapele Bronz Târziu II–III
(Bz. D‑Ha. A).
Fragmentele ceramice caracteristice fazei I a culturii Cruceni‑Belegiš, descoperite în asociere cu cele caracteristice fazei a II‑a a culturii Cruceni‑Belegiš
sugerează o locuire repetată a grindului de la Bociar. Această locuire secvențială
a grindului poate fi legată de necropola de incinerație de la Peciu Nou‑În Irigat,
situată la aprox. 800 m nord‑est de așezarea de la Bociar. Caracterul sezonier
al locuirii de la Peciu Nou‑Bociar contrastează cu perioada lungă de utilizare a
necropolei de incinerație de la Peciu Nou‑În Irigat. În această necropolă, alături
de materialele arheologice caracteristice fazei I a culturii Cruceni‑Belegiš, apar
și vase tipice fazei a II‑a a acestei culturi75. Contrastul dintre caracterul sezonier
al locuirii Cruceni‑Belegiš din punctul Bociar și necropola de incinerație din
punctul În Irigat ar putea fi explicat prin faptul că necropola a constituit centrul
în jurul căruia s‑au rotit așezările sezoniere.
Cu siguranță, reluarea săpăturilor arheologice cu mijloace moderne de
cercetare și datare vor aduce informații substanțiale privind evoluția comunității Cruceni‑Belegiš și legăturile acesteia cu necropola de incinerație din
imediata apropiere.
   Szentmiklosi 2005, 645–646, 656.
   Vezi nota 13.
75
   Szentmiklosi 2004, 556–557.
73
74
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ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS AT
PECIU NOU-BOCIAR, TIMIȘ COUNTY
Abstract
Archeological investigations at Peciu Nou-Bociar, that took place in 1997, 1999 and
2002, identified a seasonal settlement from the end of the Bronze Age that belonged to
Cruceni-Belegiš community as the archaeological material in the investigated complexes
show up.
The semi-buried dwellings from Peciu Nou-Bociar know analogies in other CruceniBelegiš settlements (as: Foeni-Gomila Lupului II, Timişoara-Fratelia, Deta-Dudărie). We
might not exclude also the existence of certain dwellings on the plane, with ground walls,
the traces of which should be identified only through magnetometric prospecting or on
larger surfaces within certain systematic diggings.
The archaeological findings from the layer of culture and the archaeological complexes
date most likely between the 15th and the 12th c. B.Ch. (sessions Bz. C-Ha. A1, respectively),
being specific to Cruceni-Belegiš culture (phases I and II).
The archaeological complexes that were investigated during the three campaigns may
be dated in the 14th–12th c. B.Ch. (Bz. D–Ha. A). According to Fl. Gogâltan’s division into
periods, this period corresponds to the late Bronze Age II – III (Bz. D–Ha. A).
Fragments of pottery specific to phase I of Cruceni-Belegiš culture associated to those
ones specific to phase II of the same culture suggest a repeated dwelling in that hill at Bociar.
This dwelling might be connected with the incineration necropolis from Peciu Nou-În
Irigat. In this necropolis pottery specific to phase II of Cruceni-Belegiš culture were found
together with archaeological findings specific to phase I of this culture. The seasonal settlement at Peciu Nou-Bociar stands in contrast with the incineration necropolis from the place
called În Irigat; the fact that the necropolis was the main center around which seasonal
settlements developed might explain such a contrast.
Resuming the archaeological diggings there, with modern researching and dating
methods would certainly bring substantial data on the Cruceni-Belegiš community and on
its connections with the nearby incineration necropolis.
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1

2
Pl. I: 1 – Localizarea necropolei de incinerație și a așezării Cruceni‑Belegiš în hotarul com.
Peciu Nou;/ Location of the incineration necropolis and of Cruceni‑Belegiš settlement,
commune of Peciu Nou; 2 – Imagine Google Earth 2010 cu așezarea Cruceni‑Belegiš și
amplasarea secțiunilor arheologice S. 1–6. / Google Earth 2010 image: Cruceni‑Belegiš
settlement and location of the archaeological sections S. 1–6.
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3
Pl. II: 1 – Profil locuința L. 1/1997/ Profile of dwelling L. 1./1997; 2 – Planul locuinței
L. 1/1997/ Plan of dwelling L. 1 / 1997; 3 –Vedere generală cu secțiunea S. 1/1997 și caseta
C. 1/1997/ General view on section S. 1/ 1997 and cassette C. 1/ 1997.
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1

2

3
Pl. III: 1 – Profilul gropii L. 2/1999/ Profile of pit L. 2/ 1999; 2 – Planul gropii L. 2/1999/ Plan
of pit L. 2/ 1999; 3 –Vedere generală cu secțiunea S. 2/1999 și caseta C. 1/1999 / General view
on section S. 2/ 1999 and cassette C. 1/ 1999.
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4
Pl. IV: 1 – Secțiunea S. 3/1999/ Section S. 3/ 1999; 2 – Gropile G. 1–2 din secțiunea S. 4/2002/
Pits G. 1–2 in section S. 4/ 2002; 3 – Secțiunea S. 4/2002 (cu brațul de râu colmatat, în planul
îndepărtat)/ Section S. 4/ 2002 (background: the clogged horn of the river); 4 – Secțiunea
S. 5/2002/ Section S. 5/ 2002.
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1

2

Pl. V: 1 – Profilul locuinței L. 3 din secțiunea S. 6/2002/ Profile of dwelling L. 3. in section
S. 6/ 2002; 2 – Vedere de ansamblu cu locuința L. 3 din secțiunea S. 6/ General view on
dwelling L. 3, section S. 6.
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Pl. VI: 1 – Plan gropile G. 3 și G. 4 din secțiune S. 6/2002/ Pits G. 3 and G. 4, section S. 6/
2002; 2 – Vedere de ansamblu cu gropile G. 3‑G. 4/ General view on pits G. 3 – G. 4.
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Pl. VII: 1–9 – Fragmente ceramice descoperite în locuința L. 1/1997 (secțiunea S. 1/1997) /
Pottery fragments found in dwelling L. 1/ 1997 (section S. 1/ 1997).
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Pl. VIII: 1–3 și 8–11 – Fragmente ceramice descoperite în locuința L. 1/1997/ Pottery fragments
found in dwelling L. 1/ 1997; 4 – Vârf de dăltiță descoperit în umplutura gropii L. 2/1999/
Chisel bit found in the padding of pit L. 2/ 1999; 5 – Saltaleoni descoperit în umplutura gropii
G. 3 din secțiunea S. 6/2002/ Saltaleoni found in the padding of pit G. 3, section S. 6/ 2002; 6 –
Fragment dintr‑o podoabă din bronz descoperit în stratul de arătură din S. 1/1997/ A bronze
ornament fragment found in the plowing layer in S. 1/ 1997; 7 – Ac din bronz descoperit în
umplutura locuinței L. 1/1997/ A bronze needle found in the padding of dwelling L. 1/ 1997.
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Pl. IX: 1, 3–7– Fragmente ceramice descoperite în locuința L. 1/1997/ Pottery fragments
found in dwelling L. 1/ 1997; 2 – Căniţă din umplutura gropii L. 2/1999 (secțiunea S. 2/1999)/
Noggin found in the padding of pit L. 2/1999 (section S. 2/1999).
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Pl. X: 1–11 – Fragmente ceramice descoperite în groapa G. 1/2002 (secțiunea S. 4/2002)/
1–11 – Pottery fragments found in pit G. 1/2002 (section S. 4/2002).
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Pl. XI: 1–3 – Fragmentele ceramice de pe nivelul de călcare de deasupra gropii G. 2/2002
(secțiunea S. 4/2002, caseta C. 1)/ 1–3 – Pottery fragments found on ground level above pit
area G. 2/2002 (section S. 4/2002, cassette C. 1).
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Pl. XII: 1–5 – Fragmente ceramice descoperite în locuința L. 3/2002 (secțiunea S. 3/2002)/
1–5‑Pottery fragments found in dwelling L. 3/ 2002 (section S. 3/2002).
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Pl. XIII: 1–7 – Fragmente ceramice descoperite în locuința L. 3/2002/ 1–7 – Pottery
fragments found in dwelling L. 3/ 2002.
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Pl. XIV: 1–8 – Fragmente ceramice descoperite în locuința L. 3/2002/ 1–8 – Pottery
fragments found in dwelling L. 3/ 2002.
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Pl. XV: 1–10 – Fragmente ceramice descoperite în groapa G. 3/2002 (secțiunea S. 6/2002)/
1–10 – Pottery fragments found in pit G. 3/ 2002 (section S. 6/2002).

